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بهار فصل كوه و سبزيهاي
مریم بیامنش
كوهي اســت و غذاهايي كه
با انواع ســبزيهاي كوهي طبخ ميشوند طعمي
متفاوت از ســاير غذاها بويژه در فصل بهار دارند.
همچنين شهرهايي كه در خطه كوهستاني كشور
قرار دارند در اين فصل اكثر غذاهايشــان با انواع
سبزيهاي كوهي تهيه ميشود .خورش تره يكي
از انواع خورشهاي ايراني اســت كه در اســتان
كردســتان هنگام فصل بهار با تره كوهي درست
ميشود و بسيار خوشمزه و خوش طعم است.

مواد الزم:

شماره هفتاد و دوم
یکشنبه  29فروردین 1395

گوشت چرخ کرده........................................نیم کیلو
زرشک.........................................................نیم پیمانه
تره خرد شده كوهي...................................یک کیلو
پیاز متوسط...................................................یک عدد
رب گوجه فرنگی................یک قاشق چای خوری
روغن مایع.............................................به مقدار الزم
ادویه شامل...............زردچوبه ،نمک ،فلفل سیاه و پودر لیمو

خورش تره؛ طعم سبز بهار
روش تهیه:

ابتدا پیاز را پوســت بکنید بشــویید و ریز خرد کنید .ترههــاي كوهي را نيز خوب
پاک کرده و بشــوييد و خرد كنيد .ســپس پیازها را داخــل قابلمه ریخته و با روغن
روی حــرارت مالیم تفت دهيد .پس از آن که پیازها طاليي شــدند ،طبق روال همه
خورشها گوشت را اضافه كنيد ،چون گوشت اين خورش معموال گوشت چرخ كرده
است آن را خوب به هم بزنيد تا هم خوب تفت داده شود و هم تكههاي گوشت از هم
باز شوند.ادويه هايتان را که شامل زردچوبه ،فلفل سیاه و پودر لیمو میشود در موقع
ســرخ شدن گوشت اضافه نماييد .حال نوبت رب گوجه فرنگي است رب را به گوشت

اضافه كنيد و دوباره به هم بزنيد ســپس ترههاي از قبل آماده شده و خرد شده را به
مخلوط بيفزاييد و بعد از اينكه كل مواد با هم مخلوط شدند  2ليوان آب به آن اضافه
كنيد و هم بزنيد و ســپس در قابلمه را گذاشته و باالخره بگذاريد روي شعله ماليم
تا خورشــتان ريز بجوشــد و لعاب بيندازد .در پايان نمك را اضافه كنيد و همچنين
زرشــكهاي از قبل پاك كرده و شسته شده را به خورش بيفزاييد .ميتوانيد كمي از
زرشك ها را نگه داريد و در روغن تفت دهيد و هنگام سرو كردن خورش روي ظرف
خورش بريزيد و باالخره با پلويي كه از قبل آماده كردهايد ،سرو نماييد.

کافه خونه

كيك بستني بيسكوئيتي ساده و سريع
عصرهــاي بهاري به دليل بلند شــدن روزها عصرهايــي پر از بهانههاي جورواجور در خانه اســت
ماندانا بیان
بويژه اگر فرزندان شــما در حال خواندن درس و آماده شــدن براي امتحانات پايان ســال باشــند
نيــاز مبــرم به خوردن عصرانه دارند .تهيه يك ميان وعده عصر خوشــمزه با انواع بســتني و بيســكوئيت پيشــنهاد
ميشود.
مواد الزم:
ظرف پیرکس
کاغذ روغنی ......................................................................................يك برگ
بستنی کاکائویی.................................................................................نيم کیلو
بستنی سفید وانيلي.........................................................................نيم کیلو
کراکرشکالتی 2........................................................................................بسته
بیسکوئیت کرمدار شکالتی............................................................يك بسته
سس شكالت................................................................................نصف فنجان

طرز تهيه:
ابتدا كاغذ روغنــی را داخل ظرف پيركس پهن کنید .این
کاغذ باعث ميشود هرموقع بخواهيد بتوانيد ،کیک بستنی
را جابهجا كنيد.در نخســتين مرحلــه یک الیه کراکر در
ظرف روي كاغذ روغني بچينيــد و بعد روی آن یک الیه
بســتنی سفید بگذارید .برای برداشتن بستنی میتوانید از
قاشــق معمولی استفاده کنید و با پشت قاشق آن را صاف
كنيد .سپس روی الیه بستنی باز کراکر بچینید.
حــال یک الیه بســتنی کاکائویــی روی آن بگذارید و باز
دوباره روی بســتنی کاکائویی هم یک الیه کراکر بچینید.
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باید خيلي سریع اين كار را انجام دهيد تا بستنی آب نشود.
باز یک الیه بستنی سفید و بعد باز هم یک الیه دیگر کراکر
بچینیــد .در آخر هم باز یک الیه نازک تر از قبل بســتنی
سفید بگذارید .ظرف را بپوشانید و داخل فریزر قرار دهید.
از طرفي بيسكوئيتهاي كرمدار را كه ترجيحاً بهتر است از
نوع اوريو باشــد خرد كنيد و داخل سس شكالت بغلتانيد.
وقتي كيك بستني بيسكوئيتي را براي سرو از فريزر بيرون
آورديد ،بيسكوئيتهاي آغشته به سس شكالت را روي آن
به شكل نامنظم بريزيد و سپس سرو نماييد.

